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PRIMERA CIRCULAR 
 
L’objectiu principal de la Xarxa d’Història Marítima Mediterrània (MMHN) és actuar com 
espai d’intercanvi d’informació sobre les investigacions que se estan desenvolupant en 
el camp de la historia marítima mediterrània en el sentit més ampli. Amb aquest 
objectiu, la MMHN ha dut a terme diverses conferències (Valetta, Malta, 2002; Mesina 
/ Taormina, 2006; Izmir, 2010) i organitzarà una nova trobada a Barcelona al maig de 
2014. 
 
L’organització convida a participar en aquesta trobada els investigadors que 
desenvolupen el seu treball en el camp de la història marítima mediterrània des del 
segle XIII, des de qualsevol dels punts de vista d’aquesta disciplina, centrat en la 
consideració del mar com font de recursos, via de transport i comunicació, projecció 
del poder, escenari de progrés científic i tecnològic  o d’activitats d’oci o com a font 
d’inspiració de la cultura o del poder.   
 
La conferència s’organitzarà al Museu Marítim de Barcelona. Més enllà de la exhibició 
de les seves col·lecciones, el museu, ubicat a les Drassanes Reials de Barcelona – un 
complex  arquitectònic vinculat estretament al passat marítim medieval i modern de 
Catalunya i Espanya -, exerceix, com a centre cultural y científic, el paper de punt focal 
para la historia marítima a Espanya i a la Mediterrània. La conferència també comptarà 
amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i altres centres d’investigació.  
 
Les propostes de comunicació s’hauran de presentar en anglès o francès, i hauran de 
contenir: el títol de la comunicació, el nom, la institució de referència i les dades de 
contacte de l’autor o autors i un resum d’una pàgina, i s’haurà d’acompanyar d’un 
currículum vitae (100 paraules). També poden enviar-se les comunicacions en castellà 
amb un abstract en anglès. S’hauran d’enviar al coordinador del MMHN 
(carmel.vassallo@um.edu.mt). La data límit per a la presentació de propostes de 
comunicació serà el 18 de gener de 2013. La resposta sobre la acceptació o no de la 
proposta es comunicarà a l’autor abans de finals d’abril del 2013. Las consultes sobre 
l’organització de la conferència es poden dirigir al comitè organitzador, a  
gonzalezsin@diba.cat o bernallm@diba.cat .  
 
Totes les comunicacions presentades a la Conferència seran valoraran per la seva 
publicació en el Journal of Mediterranean Studies. 
 
 

MMHN WEDSITE: http://www.um.edu.mt/events/mmhn 
 
 



                  

 

 
 

 
 
 

MMHN COMITÈ CIENTÍFIC 
Michela D'Angelo (Università di Messina. Italia) 

Enric Garcia (MMB) 
Ruthy Gertwagen (University of Haifa. Israel) 

Gelina Harlaftis (Ionian University. Grecia) 
Jean-Claude Hocquet (Université de Lille. Francia) 

Mirella Mafrici (Università degli Studi di Salerno. Italia) 
Elena Frangakis-Syrett (The City University of New York, USA) 

Carmel Vassallo (Co-ordinator & Contact Point) 
 
 

COMITÈ CIENTÍFIC LOCAL 
Carlos Martinez Shaw (UNED) 
Rafael Torres Sánchez (UNAV) 
Juan José Sánchez Baena (UM) 
Marta García Garralón (UNED) 

Eloy Martín Corrales (UPF) 
Martín Rodrigo Alharilla (UPF) 

Agustín Guimerà Ravina (CSIC) 
Jesús Maria Valdaliso Gago (UPV / EHU) 

Roser Salicrú i Lluch (IMF-CSIC. Barcelona) 
Jordi Ibarz Gelabert (UB) 

(Coordinator & Contact Point to be appointed) 
 
 

COMITÈ ORGANITZADOR 
Dolors Bernal (MMB) 

Enric Garcia (Coordinator & Contact Point) (MMB) 
Inma González (MMB) 

Jordi Ibarz (UB) 
Olga López (MMB) 

 
 

COORDINADOR MEDITERRANEAN MARITIME HISTORY NETWORK 
Professor Carmel Vassallo 

Mediterranean Institute. University of Malta 
Msida MSD 06. Malta. Fax +356 21336450 

carmel.vassallo@um.edu.mt 
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